JEDILNIK – JANUAR 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

Ponedeljek
4. 1. 2021

Zelenjavna enolončnica s
teletino*,
pisan kruh,
suhe slive

Torek
5. 1. 2021

Matevž*,
perutninska pečenica,
kisla repa v prilogi,
100 % jabolčni sok z vodo

POP. MALICA

File postrvi,
krompir* v kosih in blitva* v
prilogi,
zelena solata z radičem,
vaniljev kaki

Sreda
6. 1. 2021

Jabolko (Zakladi
kočevske)

ŠSZ
Četrtek
7. 1. 2021

Lazanja,
zelena solata z radičem,
jabolčni krhlji

Petek
8. 1. 2021

Ričet*,
bio črni kruh**,
palačinke z marmelado

*Lastna pridelava (krompir, blitva, stročji fižol, čebula), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Učenci imajo dostop do pitne vode v jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče
zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik
je namenjen učencem brez prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo
alergije ali preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na
spletni strani šole in v šolski jedilnici).

Vodja kuhinje:
Danica Pust

DOBER TEK!

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

JEDILNIK – JANUAR 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Golaž,
polenta/koruzni kruh,
kompot

Ponedeljek
11. 1. 2021

Tortelini,
paradižnikova omaka z
zelenjavo,
riban parmezan (posip),
zelena solata z radičem in
fižolom,
mandarina

Torek
12. 1. 2021

Čufti v paradižnikovi omaki,
pire krompir*,
zelena solata z radičem,
pomaranča

Sreda
13. 1. 2021

Mandarina

ŠSZ
Četrtek
15. 1. 2021

Puranja pečenka,
oženjena kaša,
zelje v solati s korenčkom

Petek
16. 1. 2021

Jota*,
pisan kruh**,
domače jogurtovo pecivo

*Lastna pridelava (krompir, blitva, stročji fižol, čebula), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Učenci imajo dostop do pitne vode v jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče
zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik
je namenjen učencem brez prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo
alergije ali preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na
spletni strani šole in v šolski jedilnici).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

POP. MALICA

Ocvrt piščanec,
rizi bizi,
rdeča pesa v solati s koruzo,
jabolko

Ponedeljek
18. 1. 2021

Zelenjavna omaka s puranom,
testenine,
zelena solata z radičem,
klementina

Torek
19. 1. 2021

Krompirjev golaž,
ovsen kruh,
domača sladica

Sreda
20. 1. 2021
Jabolčni čips/orehi
(Zakladi kočevske)

ŠSZ
Četrtek
21. 1. 2021

File brancina,
krompirjeva solata z zeljem,
sadje

Petek
22. 1. 2021

Segedin,
pisan kruh,
ovsen piškot s suhim sadjem

*Lastna pridelava (krompir, blitva, stročji fižol, čebula), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Učenci imajo dostop do pitne vode v jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče
zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik
je namenjen učencem brez prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo
alergije ali preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na
spletni strani šole in v šolski jedilnici).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

JEDILNIK – JANUAR 2021
DATUM

MALICA

KOSILO

Ponedeljek
25. 1. 2021

Polnozrnate testenine,
bolonjska omaka z več
zelenjave,
zeljna solata s korenčkom

Torek
26. 1. 2021

Piščančji paprikaš,
domači krompirjevi svaljki,
zelje v solati z radičem in
fižolom,
sadje

POP. MALICA

Pečenka,
pire krompir,
dušena zelenjava v prilogi,
zelena solata z radičem

Sreda
27. 1. 2021
Jabolko (Zakladi
kočevske)

ŠSZ
Četrtek
28. 1. 2021

Puranji zrezki v zelenjavni
omaki,
široki rezanci,
zelena solata z radičem,
sadje

Petek
29. 1. 2021

Pašta fižol,
bio črn kruh**,
domače jogurtovo pecivo

*Lastna pridelava (krompir, blitva, stročji fižol, čebula), **bio živilo/eko pridelava,
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava
Učenci imajo dostop do pitne vode v jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče
zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik
je namenjen učencem brez prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo
alergije ali preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na
spletni strani šole in v šolski jedilnici).

Organizator šolske prehrane:
Laura Javoršek

Vodja kuhinje:
Danica Pust
DOBER TEK!

